Sairaalatuotteet

PESU- JA HOITO-OHJEET
Hygieniapäälliset
Noudata tuotteessa olevaa pesuohjetta.
Medicase ®-hygieniapäällinen
on
MRSA-,
pintahome- ja sienisuojattu. Päälliseen voi
useimmissa tuotteissa valita myös nestetiiviit
saumat ja/tai vetoketjut. Päällinen hengittää
hydroilisesti käsitellen vesihöyryä. Pinnan
rakenne on hieman huokoinen, joten neste,
kosteus ja eritetahrat on puhdistettava
mahdollisimman pikaisesti. Jos värjäävät
kemikaalit tai ruoka-aineet jättävät jäljen
päällisen pintaan, vahinko on ainoastaan
kosmeettinen, ellei värjäävillä aineilla ole
syövyttäviä ominaisuuksia.

Pinnan pyyhintä
Hygieniapäällisen pinta pyyhitään esim. neutraaliin, heikosti emäksiseen tai lievästi happamaan liuokseen kastetulla puhdistusliinalla.
Pesuliuoksista saattaa jäädä jäämiä päälliseen, joten päällinen tulee huuhdella aika
ajoin puhtaaseen, lämpimään veteen kastellulla, nihkeäksi puristetulla puhdistusliinalla tai päällinen tulee pestä koneellisesti
(ks. koneellinen pesu). Pintapyyhinnän jälkeen
päällisen vetoketjun voi aukaista, jolloin sisus
pääsee tuulettumaan hetkeksi. Huom! Pit-

käaikainen altistus urealle voi aiheuttaa päällisen rikkoutumisen. Pyyhi
päällisen pinnalle joutunut virtsa
pois.

Eritetahradesinointi
Poista ensin irtoava lika kuivalla liinalla. Pyyhi sen jälkeen tahrakohta asianmukaisella
desinfektioaineella. Jos käytetään klooria,
maksimipitoisuudeksi suositellaan 2000 ppm,
paikallisessa eritetahrapuhdistuksessa 5000
ppm. Spriipohjaisten käyttöliuosten tehoainepitoisuus 50-80 %. Noudata valmistajan antamia laimennusohjeita.
Huom! Kaikkia syövyttäviä puhdistusaineita tulee välttää. Jos niitä joudutaan kuitenkin käyttämään, tulee ne tulee huuhdella
puhtaaseen, lämpimään veteen kastetulla,
nihkeäksi puristetulla puhdistusliinalla tai
päällinen tulee pestä koneellisesti.

Eristysdesinointi
Mikäli tuote on ollut eristyspotilaan käytössä,
suosittelemme päällisen pesua koneellisesti.
Jos päällinen halutaan desinoida ennen sitä,
se voidaan pyyhkiä ja huuhdella yllä mainitun
eritetahradesinointiohjeen mukaisesti.

Koneellinen pesu, kuivaus
Hygieniapäällinen voidaan pestä koneellisesti hienopesuohjelmalla. Pesu 70 °C:ssa
10 min SFS EN 14065 -standardin mukaisella
pesuohjelmalla takaa mikrobiologisesti riittävän puhtaustason useimmissa tapauksissa. Kuumadesinointi mahdollinen 95 °C:ssa
Suosittelemme esipesua 40 °C:ssa ennen
kuumadesinointia.
Mm. antibioottiripulista peräisin olevat (clostridium difcile) bakteerit ja vaikeimmin
desinoitavat mikrobien itiömuodot edellyttävät asianmukasten desinoivien pesuaineiden
käyttöä sekä niihin sopivaa pesuohjelmaa.
Ennen kuin päällinen irrotetaan pesuun eristyksen jälkeen, suosittelemme päällisen pyyhintää riittävän desinointitehon omaavalla
puhdistusaineella, jotta mikrobeja ei pääse
kulkeutumaan sisukseen päällisen poiston
yhteydessä.
Koneellisen pesun maksimilämpötila on
95 °C. Ei huuhteluaineita. Avaa vetoketju ja
käännä päällisen sisäpuolet ulos pesun ajaksi.
Käytä pesupussia. Huom! Päällisen rakenne
on vettä läpäisemätön, joten linkouksesta ei
ole hyötyä. Suosittelemme ripustuskuivausta
esim. kuivaushuoneessa. Huom! Varmista että päällinen on täysin kuiva ennen kuin asetat sen takaisin pehmusteen päälle!

Vaahtomuovipehmusteet
Hygieniapäällinen suojaa patjojen ja istuintyynyjen pehmusteita erittäin tehokkaasti. Tarve
pehmusteen pesuun on harvinaista. Kostuneiden vaahtomuovien käsittely tapahtuu aina
tuotteen omistajan / haltijan vastuulla.

Kennostot
Carital® erikoispatjojen kennostot voidaan
pyyhkiä tavallisilla desinointiaineilla ja desinoida desinfektorissa, max. 60 °C:ssa
tai käyttäen ETO-kaasusterilointia max. 60
°C:ssa. Huom! Ei sterilointia autoklaavissa.

Case™ ja Mega™ tyynyt
Hygieniapäällinen suojaa sisätyynyä erittäin
tehokkaasti, joten pesun tarve on harvinaista.
Katso hygieniapäällisen puhdistusohjeet.
Jos tyynyssä on kiinteä hygieniapäällinen, pesua läpäisevät tekstiilipinnat tulee kääntää
huoltotaskun avulla ulospäin pesun ajaksi.
Asentohoitotyynyjen hygieniapäälliset irrotetaan ennen pesua.
Sisätyynyt pestään pesukoneessa 60 - 95
°C:ssa, ei huuhteluaineita. Rumpukuivauksen
maksimilämpötila on 80 °C. Varmista, että
tyynyn sisus on kokonaan kuivunut ennen irrallisen hygieniapäällisen paikalleen laittamista.

Mediresc™ ja Pro™Resc
pelastuspäälliset
MediEVA ja Pro™EVA
pelastuslakanat
Pesu 70 °C:ssa, max. 95 °C:ssa. Käytä pesupussia, ei huuhteluaineita. Ripustuskuivaus.

Pro™Relax painopeitto
Hygienialaitostäkki
Hygieniapäällinen suojaa peitettä. Hoidoksi
suositellaan ensisijaisesti pintapyyhintää tai
päällisen pesua 60 °C:ssa, kuumadesinointi max. 95 °C:ssa. Vetoketju avataan pesun
ajaksi, ei huuhteluaineita. Ripustuskuivaus. Sisäpeitteen pesu max. 95 °C:ssa, rumpukuivaus
80 °C:ssa. Suosittelemme pesupussin käyttöä
sekä pesun että rumpukuivauksen ajan.

HUOM!
MediMattress Oy ei vastaa pesemisen tai desinoinnin aiheuttamista
vahingoista sisukselle tai päällisille,
mikäli pesu- ja hoito-ohjeita ei ole
noudatettu.

Inkontinenssisuojat
Inko3, Inko5 ja Tergo® Glide pestään 60 95 °C:ssa, ei huuhteluaineita. Ripustuksen
ja rumpukuivauksen yhteydessä silitystä
ei tarvita. Puhdistumisen kannalta on
suositeltavaa täyttää pesukone puoliksi vettä
läpäisevällä pyykillä. Varmista että tuote on
kuiva ennen varastointia.
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